
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  األوقاف تحذر االحتالل من تدرج مقصود في اقتحامات األقصى •

ًصفقة القرن مرفوضة أردنيا وفلسطينيا: العكايلة • ً  ٥  
  

  شؤون سياسية
  

  ٦  اإلسرائيلي -العربي الصراع تجاه عربية إستراتيجية بناء إلى يدعون منتدون •

  ٨  ندعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لحل الدولتين: السيسي لكوشنر •

 "العار"استياء فلسطيني لعدم إدراج األمم المتحدة االحتالل بقائمة  •

      عن ٢٠١٨وفد فلسطيني يؤكد بجلسة لمجلس األمن أن االحتالل مسؤول بالعام    

  ٨   طفال٢٧٥٦ٕ واصابة ٥٩استشهاد    
  

  اعتداءات

  ١٠  فعاليات لألطفال اليهود خالل اقتحام ساحات األقصى •

  ١٠  ًمستوطنا اقتحموا األقصى األسبوع الماضي) ٤٥٧: (القدس •

ًاالحتالل يعتدي على صحفي ويعتقل مواطنا ويصيب عشرات : في الجمعة السابعة •
  ١١  "واد الحمص"المصلين في 

ّاالحتالل يهدد ويتوعد ذوي الشهيد عبيد •   ١١  على روحه" فطور" بالقدس بسبب تنظيم ّ
  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ١٢  ٢٠٠٠ طفل فلسطيني منذ عام ١٠٠٠٠اعتقال  •

  ١٣  "الخان األحمر"ليمين المتطرف يطالب بهدم ا •

  ١٤  تحذير أممي بشأن سياسة الهدم •
  

  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٦  تحت االحتالل الخطوة التالية لتجميد االتفاقات إعالن فلسطين دولة •

  ١٨  هدف االحتالل تفريغ األرض •

  ٢٠  !حتى ال ننسى •

  ٢١  ّوبنضالك تأكيد أن فلسطين حرة.. المقدسي محمد لسنوات عمرك الثالث مجد  •

  ٢٣  "األوقاف"قرار جريء لـ  •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٤  !؟وتقدر مشاعر المسلمين".. الحرم القدسي"لـ" الحائط الغربي"متى ستكتفي إسرائيل بـ •
  

  ار باالنجليزيةاخب
  

  

Presidency expresses resentment over Israeli allegations of tense  

Palestinian-Saudi relations  ٢٦  

President Abbas chairs meeting of committee on ending 

agreements with Israel ٢٦  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  في اقتحامات األقصىاألوقاف تحذر االحتالل من تدرج مقصود 

  

حذر وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور عبدالناصر أبو  – بترا -  عمان
البصل مما تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي من تدرج مقصود ومكشوف في زيادة مدة االقتحامات 

د على أن األقصى المبارك هو للمسجد األقصى المبارك، مؤكدا رفضه المطلق لالقتحامات كافة، والتأكي
  .مكان عبادة للمسلمين فقط وال يشاركهم به أحد

وحذر البيان الذي اصدره وزير األوقاف، أمس الخميس، من محاوالت تغيير الوضع القائم 
ًالتاريخي والثابت بهدف السيطرة عليه مما يعد تدخال في أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين والمقدسة 

 ما قامت به بخصوص مصلى الرحمة الذي هو جزء ال يتجزأ من المسجد االقصى المبارك لديهم ومن ذلك
 في اآلونة االخيرة، حيث اقتحمت شرطتها باب  والذي كررت السلطة القائمة باالحتالل انتهاك حرمته

الرحمة وقامت بإخراج بعض اثاثه والتدخل في شؤونه كمكان عبادة خاص بالمسلمين، مخالفة بذلك 
  .دئ وقوانين وأنظمة حرية العبادة التي اقرتها الشرائع السماوية والمنظمات الدوليةمبا

وأكد البيان أن حرمة أي جزء من المسجد االقصى المبارك كحرمة البيت الحرام في مكة المكرمة، 
 ً على جزء منه يعد تعديا على كل مسلم على وجه األرض، وأننا بدورنا كمسلمين مستعدين وأن أي تعد

ٕللتضحية بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كل ذرة تراب في المسجد االقصى المبارك وان دعوات 
المستوطنين والمتطرفين الصهاينة باقتحام المسجد االقصى المبارك وباب الرحمة يستقبله كل مسلم 

و الضفة الغربية أو ومؤمن بإصرار على الدعوة إلى أبناء االمة كلها سواء كانوا في الداخل الفلسطيني أ
القدس أو أي مكان آخر في العالم ويستطيعون الوصول الى القدس والمسجد االقصى المبارك بأن يهبوا 

  .لنصرته

نهيب بهم ان يمألوا ساحات المسجد االقصى المبارك، والصالة فيه، والرباط على أرضه : وأضاف
 اإلسالمي والدول المحبة للسالم في العالم أن الطاهرة، وأننا نطالب الدول العربية ودول منظمة التعاون

تضغط على السلطة القائمة باالحتالل من أجل الكف عن تعدياتها المتكررة على مصلى باب الرحمة، وعلى 
 .أي جزء من المسجد االقصى المبارك

  ١ص/٢/٨/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  



 
٥

ًصفقة القرن مرفوضة أردنيا وفلسطينيا: العكايلة ً  

  

قال رئيس كتلة االصالح النيابية الدكتور عبداهللا العكايلة ان صفقة القرن  – ديسات محمد ق–اربد 
 ًأردنياض النها مرفوضة فلسطينيا والتي يتم الحديث عنها كمشروع امريكي اسرائيلي لن تمر على االر

  .على جميع المستويات

حزب جبهة العمل واضاف خالل لقاء حواري في مجمع النقابات المهنية باربد بدعوة من فرع 
ان حالة الضعف العربي وانجراف بعض االنظمة " مستقبل االردن السياسي واالقتصادي"االسالمي بعنوان 

العربية وراء مشروع حل القضية الفلسطينية من خالل هذه المبادرة او الصفقة اغرى الرئيس االمريكي 
ت المتحدة لدعمه في االنتخابات االمريكية والساسة االسرائليين على كسب ود اللوبي الصهيوني في الواليا

  .القادمة لوالية ثانية

زومة سياسيا واقتصاديا وعسكريا ونفسيا ولن تنجح محاوالتها أالعكايلة الى ان اسرائيل م واشار
الجغرافيا والديموغرافيا على االرض الفلسطينية الن ارادة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وفصائله  في تغيير
 متوحد حول التمسك بوطنه فلسطين واقامة دولته على ارضه وهو مدعوم اردنيا من اعلى الهرم وتياراته

بموقف شجاع وثابت وراسخ يشكل قوة دافعة للدفاع عن حقوقه وعدم الرضوخ لالغراءات والضغوطات 
  .مؤكدا ان االردن سيبقى ارض الحشد والرباط

وضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها وقال ان ما يتم الحديث عنه من حلول اقتصادية لال
االردن لن تغري االردنيين بالتخلي عن ثوابتهم ومواقفهم التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وهي لن 

  >>....تسمن ولن تغني من جوع

واكد العكايلة ان حل االزمة االقتصادية في اردن يكمن في الحل السياسي اوال من خالل انتاج 
ب متطور قادر على تشكيل حكومة برلمانية بشكل مباشر او غير مباشر تتحمل مسؤولياتها قانون انتخا

السياسية بصياغة حلول اقتصادية تمثل الشعب من خالل نوابه المنتخبين وفق نظام انتخابي عادل 
نار الدي  وعندها هبط سعر١٩٨٩واستذكر العكايلة باالزمة االقتصادية التي مرت على االردن عام .وشفاف

مقابل الدوالر الى الثلث واضطر االردن الى بيع جزء من احتياطات الذهب لديه لكنه استدركها بحل 
 من االزمة وهو ما رسياسي قاد الى مجلس نواب مثل الشعب تمثيال حقيقيا على حد وصفه استطاع المرو

ز على تطوير الحياة وقال العكايلة ان االصالح السياسي المرتك.حدث ايضا ابان حرب الخليج االولى
الحزبية والتعددية وتوسيع قواعد المشاركة من خالل قانون انتخاب عصري يحاكي التطلعات هو المدخل 

الفقر والبطالة مؤكدا ان بيع اصول الدولة كان خطا  لالصالح االقتصادي واالجتماعي ومعالجة قضايا
 .فادحا النها ملك لالجيال

  ٤ ص٢/٨/٢٠١٩الرأي 

***  



 
٦

  سيةشؤون سيا
  

  اإلسرائيلي -العربي الصراع تجاه عربية إستراتيجية بناء إلى يدعون منتدون

 

 األوسـط، الـشرق دراسـات مركـز عقـدها التـي الورشـة فـي المتحـدثون أكـد – قنـديل خليل – السبيل
" ٢٠٣-٢٠٢٠ اإلسـرائيلي العربـي الصراع مع التعامل في العربية واالستراتيجيات السياسات "حول السبت،
 الفلـــسطيني، الـــشعب صـــمود ودعـــم الـــصهيوني المـــشروع مواجهـــة فـــي عربيـــة إســـتراتيجية وضـــع ةضــرور

 مواجهـة فـي والـصيني واألوروبـي الروسـي الموقـف سـيما ال الدوليـة المواقـف فـي التحـوالت من واالستفادة
  .الفلسطينية ةبالقضي المتعلقة الدولية القوانين تخالف والتي االحتالل لدولة المنحازة األمريكية السياسات

 إلى واألكاديمية السياسية الشخصيات من جمع بحضور أقيمت التي الورشة في المتحدثون وأشار
 على والبناء والمفاوضات المقاومة مشروعي بين التكامل أساس على فلسطيني وطني مشروع بناء ضرورة
 أردنـي دور لـدعم والـدولي واإلسالمي العربي الدعم حشد إلى إضافة القرن، صفقة رفض في الموقف وحدة

 حالـة ظـل فـي العربيـة لألمـة الـصهيوني المـشروع تهديـدات ومواجهـة الفلـسطينية، القـضية مع التعامل في
  .العربي العالم بها يمر التي االنقسام

 وتحصين الصهيوني المشروع مواجهة في العربية السياسية التيارات بين التوافق ضرورة أكدوا كما
 القــضية مــع المتعاطفــة والدوليــة اإلســالمية الــشعبية المواقــف واســتثمار التطبيــع ضــد العربيــة المجتمعــات

ــسطينية، ــي ٕوابقائهــا الفل ــدى االهتمامــات صــدارة ف ــشعوب ل ــة ال ــي العربي ــشعب صــمود ظــل ف ــسطيني ال  الفل
  .وحقوقه بقضيته وتمسكه

 أكثـر معنيـون سطينيينوالفلـ العـرب أن االفتتاحية كلمته في العمري بيان الدكتور المركز مدير وأكد
 ًمـشيرا االحتالل، ومواجهة الصراع إدارة في مباشرة إستراتيجية ورؤى تصورات رسم في مضى وقت أي من
 في االحتالل دولة أمام التحديات مستوى زيادة المقابل وفي الفلسطيني، الشعب أمام الصعبة التحديات إلى

 فــي مهمــة تحــول نقطــة ّسيــشكل ًوفلــسطينيا، ًبيــاعر إيجــابي، تحــول أي أن يعنــي مــا البقــاء، نحــو ســعيها
  .العربية واألمة الفلسطيني الشعب لصالح الصراع

 عليها أثرت ًأحداثا واجهت االحتالل دولة أن على داللة ذات مؤشرات عدة شهدنا ":العمري وأضاف
ـــل ًاســـتراتيجيا ـــان، غـــزة حـــروب مث ـــع وأحـــداث ولبن ـــي، الربي ـــضفة، القـــدس ومواجهـــات العرب ـــةوال وال  فاعلي
 ومـا واألخطـر، الحقيقـي عـدوهم تجـاه العربيـة الـشعوب بوصـلة وثبـات والمواجهـة، الـصمود فـي الفلسطينية

 البوصـلة لحـرف وسـعي اقتـصادية وخطـط رؤى عبـر الـصراع ّلحل األمريكية واإلدارة االحتالل دولة محاوالت
 تحــديات مــن االحــتالل دولــة تواجهــه مــا مــع ًخــصوصا، األردن وعلــى الفلــسطينيين علــى والــضغط العربيــة،
  ."أحوالها أحسن في ليست االحتالل دولة أن على داللة ذات مؤشرات إال ًواجتماعيا، ًسياسيا داخلية،



 
٧

 العربــي الــصراع مــع التعامــل فــي العربيــة الــسياسات تقيــيم األولــى الجلــسة فــي المتحــدثون ونــاقش
 فيهـا وتحـدث األردنيـة، الجامعـة فـي الـسياسية ومالعلـ أسـتاذ الرشـدان عبدالفتاح الدكتور وأدارها اإلسرائيلي

 أسـتاذ جـابر أبـو ابـراهيم والـدكتور اليرمـوك جامعـة فـي الـسياسية العلـوم أستاذ بركات نظام الدكتور من كل
 فــي العربــي المــشروع غيــاب إلــى المتحــدثون أشــار حيــث نــابلس، فــي النجــاح جامعــة فــي الــسياسية العلــوم

 ظــل فــي العربــي النظــام لــدى الفلــسطينية بالقــضية االهتمــام تراجــع ورةوخطــ الــصهيوني، المــشروع مواجهــة
ــة اســتمرار ــسام حال ــي االنق ــا العرب ــي صــراع قــضية مــن وتحوله ــى إســرائيلي عرب ــضية إل ــزاع ق  فلــسطيني ن
  .إسرائيلي

 نجـاح ظل في للهزيمة قابلة وأنها االحتالل دولة داخل الضعف مالمح بروز إلى المتحدثون وأشار
 وفــي اإلســرائيلي، العــسكري العــدوان مواجهــة فــي الرعــب معادلــة إيجــاد فــي غــزة فــي فلــسطينيةال المقاومــة

 األمريكيـة، اإلدارة قبـل مـن المطلـق الـدعم ظـل فـي الغربيـة الضفة في اإلسرائيلية االعتداءات تتزايد المقابل
  .القدس وتهويد سكانها وتهجير الفلسطينية األراضي مصادرة تشرع قوانين لسن االحتالل دولة ولجوء

ــة جلــستها فــي الورشــة ناقــشت فيمــا ــة اإلســتراتيجية الثاني  العربــي الــصراع مــع التعامــل فــي العربي
 فيهـا وتحـدث الدولية، للدراسات الحسين األمير كلية عميد قطاطشة محمد الدكتور أدارها والتي اإلسرائيلي،

 حيـث الطـاهر، معـين الفلـسطيني باحـثوال محمـود قاصـد الـدكتور المتقاعـد الفريـق العسكري الخبير من كل
 القــوة نقــاط فيهــا نــاقش للــصراع، والداخليــة الخارجيــة للبيئــة ًاســتراتيجيا ًتحلــيال محمــود قاصــد الــدكتور قــدم

 مواجهــة فــي والمطلوبــة الــشاملة والفلــسطينية العربيــة اإلســتراتيجية فــي رئيــسة عنــاوين قــدم كمــا والــضعف
 الــسياسات وجــه فــي ٕواقليميــة دوليــة قــوى مــع الفلــسطينية لقــضيةل دعــم حالــة وبنــاء الــصهيوني، المــشروع
  .االحتالل لدولة المنحازة األمريكية

 الفلـسطيني الـوطني المـشروع بناء أهمية ًمؤكدا خاص، بشكل الفلسطيني الشق الطاهر تناول فيما
 لــه تقــيمو حقوقــه الفلــسطيني للــشعب تحقــق فلــسطينية إلســتراتيجية ويؤســس الفلــسطيني الكــل يجمــع الــذي
 يتطلبـه مـا مـع والمفاوضـات، المقاومـة مـشروعي بـين تكامـل في وأرضهم ديارهم إلى الالجئين وتعيد دولته
  .الفلسطينية القضية حول اإلسرائيلية للرواية تفكيك من ذلك

  ٥ص/٤/٨/٢٠١٩السبيل 

*** 

  

  

  

  

  



 
٨

  ندعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لحل الدولتين: السيسي لكوشنر

 

  حث جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في القاهرة، امس ب -القاهرة 
  .مسار المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين» جهود إعادة«

جاء ذلك خالل لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ثالث محطات جولة شرق أوسطية 
  .«صفقة القرن»ث تفاصيل خطة السالم األمريكية المعروفة بـلكوشنر تشمل عدة دول، بينها إسرائيل، لبح

استعرض كوشنر االتصاالت التي يقوم بها الوفد األمريكي مع «ووفق بيان للرئاسة المصرية، 
ًمختلف األطراف بالمنطقة، سعيا للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني  ً

  .«واإلسرائيلي

تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية «إن بالده وقال السيسي 
ًالفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، على أساس حل 

يساهم في إعادة «وأوضح أن تحقيق ذلك . »ٕالدولتين، واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
 وأكد السيسي حرص بالده على  .»قرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق األوسط وشعوب المنطقةاالست

استمرار التنسيق والتشاور مع اإلدارة األمريكية حول سبل ترسيخ السالم واالستقرار في منطقة الشرق «
، »زمات متعددةاألوسط، خاصة في ضوء حالة عدم االستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أ

  )وكاالت. (حسب البيان ذاته

  ١ص/٢/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

  "العار"استياء فلسطيني لعدم إدراج األمم المتحدة االحتالل بقائمة 

  وفد فلسطيني يؤكد بجلسة لمجلس األمن أن االحتالل 

  طفال٢٧٥٦ٕ واصابة ٥٩ عن استشهاد ٢٠١٨مسؤول بالعام 

 

الفلسطيني المشارك في جلسة لمجلس األمن الدولي عقدها،  أعرب الوفد –  وكاالت– نيويورك
مساء أول من أمس، وخصصت لبحث قضية األطفال في حاالت النزاعات المسلحة عن استيائه واندهاشه 

، التي "قائمة العار"لعدم إدراج األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرس االحتالل الصهيوني ضمن 
وتطرق أعضاء المجلس إلى تقرير مكتب األمين العام .ات جسيمة بحق األطفالتشمل دوال ترتكب انتهاك

ٕلألمم المتحدة بشأن األطفال العالقين في مناطق النزاعات المسلحة، والذي أورد أرقاما واحصائيات تدين 
  .بارتكاب انتهاكات بحق أطفال فلسطين) في فلسطين(وتتهم السلطة القائمة باالحتالل 

 في ٢٠١٨ ألف انتهاك وقع بحق األطفال العام ٢٤مم المتحدة، أن أكثر من وأوضح تقرير األ
ٕ سجل أعلى نسبة قتل واصابة ٢٠١٨ دولة، وفيما يتعلق بأطفال فلسطين، ذكر التقرير أن العام ٢٠نحو  ّ



 
٩

 بجروح، معظمها كانت خالل مسيرات ٢٧٥٦ طفال فلسطينيا وأصيب ٥٩، إذ استشهد ٢٠١٤أطفال منذ 
طاع غزة، وشملت اإلصابات إعاقات دائمة وبتر لألطراف، وفي الضفة والقدس المحتلتين العودة في ق

  .تقاسم جيش العدو والمستوطنون المسؤولية عن حاالت العنف ضد األطفال

 من األطفال يقبعون في السجون الصهيونية معظمهم ٢٠٣ووفق تحقيقات األمم المتحدة، فإن 
 طفال ٨٧ّ، سجل التقرير وجود ٢٠١٨مة، وحتى نهاية كانون األول قيد االعتقال اإلداري أي دون محاك

وقال .في سجون االحتالل بحكم قضائي، ويخضع هؤالء األطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة
 "إسرائيل"إن على األمين العام لألمم المتحدة إدراج "السفير الفلسطيني رياض منصور قبيل بدء الجلسة 

  ."ي تضاف إلى الدول التي تقوم بأفعال مشينة السيما بحق األطفالإلى قائمة العار لك

ّعن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حد لجريمة ) اإلسرائيلي(تغييب االحتالل "وأضاف إن 
االنتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية القائمة، ويجعلها عرضة لالنتقاد ويعرض حياة األطفال 

وكان غوتيرس أصدر تعليماته ."خطر بسبب غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة إلسرائيلالفلسطينيين لل
لممثلته الشخصية فرجينيا غامبا، أن تقوم بزيارة للمنطقة وفلسطين المحتلة للتحقق أكثر مما ورد في 

  .ّالتقرير من إصابات وبتر لألطراف، تعرض لها الفلسطينيون على يد قوات االحتالل الصهيونية

ومن أجل ضمان إجراء تحقيق دقيق ووثيق، دعا الوفد الفلسطيني غوتيرس إلى األخذ بعين 
االعتبار أن ما يحدث في فلسطين المحتلة من انتهاكات هو بفعل االحتالل العسكري، واإلشارة إلى ذلك في 

اب جماعي الجزء الخاص بفلسطين في التقرير، والتأكيد على أن الممارسات الصهيونية ترقى إلى عق
ودق وفد فلسطين ناقوس الخطر أمام مجلس .وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة

  . اعتقلت السلطة القائمة باالحتالل عشرة آالف طفل فلسطيني٢٠٠٠ًاألمن، مشيرا إلى أنه منذ العام 

ن الظروف الصعبة إننا ندعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ جيل بأكمله، إذ أ"وقال الوفد في كلمته 
واإلذالل وحالة الهلع والصدمة التي تخلفها تجربة االعتقال على الطفل الفلسطيني تعيق المجتمع وتهدف 

  ."إلى إضعاف أواصره

وعزا الوفد تمادي االحتالل في ممارساته غير األخالقية وغير اإلنسانية إلى تمتعها بحصانة دولية 
  .تحميها من العقوبات والمساءلة

 في الرابع من ١٨٨٢من اجتماع مجلس األمن مع إحياء عشرة أعوام على تمرير قرار رقم ويتزا
ترصد االنتهاكات الجسيمة بحق ” قائمة العار“، والذي أضاف طائفة من المعايير على )أغسطس(آب 

 .األطفال في حاالت النزاعات المسلحة

  ٣٠ص/٤/٨/٢٠١٩الغد 

***  

  



 
١٠

  اعتداءات

 الل اقتحام ساحات األقصىفعاليات لألطفال اليهود خ

 

 مستوطنا صباح الخميس الماضي ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة ١٦٦اقتحم 
ونشرت شرطة .مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

ند بواباته، وفرضت قيودا على االحتالل قواتها الخاصة ووحدات التدخل السريع داخل ساحات المسجد وع
  .دخول الفلسطينيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم قبيل دخولهم إليه، في وقت سمحت للمستوطنين اقتحامه

 مستوطنا ١٢٦ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فإن شرطة االحتالل وفرت الحماية لـ 
ية بساحات الحرم وتلقوا شروحات عن خالل اقتحامهم لساحات األقصى، حيث نفذوا جوالت استفزاز

  .«باب الحرمة«المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى » الهيكل«

 موظفا من المؤسسة اإلسرائيلية الذين اقتحموا ٤٠كما وفرت شرطة االحتالل الحراسة لحوالي 
  .ساحات المسجد األقصى

الستيطانية، تنظيم برامج ألطفال يهود داخل ساحات المسجد وتخلل تلك االقتحامات للجماعات ا
 .، وذلك بحماية شرطة االحتالل»نساء ألجل الهيكل«األقصى، بمبادرة من ما تسمى منظمة 

إلى ذلك، احتجزت شرطة االحتالل صباح نفس اليوم حافلة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة تقل طالبا 
  .ستكشافيةوأطفاال خالل توجهها في رحلة ا

واقتادت قوات االحتالل الحافلة والطالب إلى معسكر تابع لهم وتم إخالء سبيلهم، في حين تم 
  «٤٨عرب«.احتجاز المرشدين للتحقيق

  ٧ص/٣/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  ًمستوطنا اقتحموا األقصى األسبوع الماضي) ٤٥٧: (القدس

 

حات المسجد األقصى المبـارك، بمدينـة اقتحم مئات المستوطنين األسبوع الماضي، سا: القدس /أمد
 .القدس المحتلة

ــع  ــاد موق ــت"وأف ــري، أن " هارهباي ــوا باحــات المــسجد٤٥٧ّالعب األقــصى األســبوع   مــستوطن اقتحم
  .الماضي، وتجولوا فيها، بحماية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

  ٢/٨/٢٠١٩أمد لإلعالم 

*** 

 



 
١١

   ًمواطنا ويعتقل صحفي على يعتدي االحتالل :السابعة الجمعة في

  "الحمص واد" في المصلين عشرات ويصيب

 

 أداء فــي اليــوم شــاركوا المــواطنين عــشرات أن إال االعتــصام، خيمــة وهدمــه االحــتالل إجــراءات رغــم
 الجــدار طرفــي بــين وتحديــدا الماضــي، الــشهر تاللحــاال دمرهــا التــي المبــاني قــرب الــسابعة الجمعــة صــالة

 عـن المحتلـة القـدس شـرق جنـوب بـاهر صـور بلـدة فـي الحمص واد اضيأر يفصل الذي العنصري الفاصل
 .المنكوبين الحي ألهالي ٕواسنادا دعما البعض، بعضها

 قمـع إثـر للـدموع، المـسيل الـسام بالغـاز اختناق بحاالت أصيبوا المواطنين عشرات إن مراسلنا وقال
 .الحمص بواد المنكوبين األهالي مع المتضامنين االحتالل قوات

 المـصلين باتجاه المدمعة السامة والغازية الحارقة الصوتية القنابل من وابال االحتالل قوات لقتوأط
 المــصور إصــابة إلــى إضــافة اختنــاق، بحــاالت العــشرات إصــابة إلــى أدى مــا الجمعــة، صــالة انتهــاء فــور

 الجـدار مقاومـة هيئـة مكتـب مدير االحتالل اعتقل حين في بالضرب، عليه االعتداء بعد حمد إياد الصحفي
  .بريجية حسن لحم بيت في واالستيطان

  ٢/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

ّاالحتالل يهدد ويتوعد ذوي الشهيد عبيد بالقدس بسبب تنظيم    على روحه" فطور"ّ

 

المحتلـة محمـد أبـو الحمـص إن مخـابرات  قال عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية وسط القـدس
 مـن إقامـة تنظـيم إيـاهممحمـد سـمير عبيـد فـي البلـدة محـذرة  الـسبت بـذوي الـشهيداالحـتالل اتـصلت اليـوم 

 .على روح الشهيد محمد" جريشة "فطور فلسطيني

المتوارثة لتقديمها عن روح  يدخل ضمن العادات والتقاليد" جريشة"وأوضح أبو الحمص أن الفطور 
 .الفلسطيني قبل أن يحذر ويتوعد ويهددوتقاليد الشعب  الشهيد، وطالب أبو الحمص بدراسة عادات الشعب

ًعنيفة ضد قوات االحتالل التي ألقت خاللها وابال  مواجهات وكانت العيسوية شهدت الليلة الماضية
 .المواطنين  مباشرة بينإصاباتالحارقة والغازية السامة واألعيرة النارية، دون تسجيل  من القنابل الصوتية

عـسكرية  اقتحامـات كري منـذ أكثـر مـن سـبعين يومـا تتخللـهيذكر أن العيسوية تخـضع لحـصار عـس
  .متكررة وحمالت تنكيل بالمواطنين فضال عن حمالت اعتقال متواصلة بحق شبان وأطفال البلدة

  ٣/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  



 
١٢

  اعتداءات/ تقارير 
  

 ٢٠٠٠ طفل فلسطيني منذ عام ١٠٠٠٠اعتقال 

 

اليسارية اإلسرائيلية أن لجنة التخطيط والبناء » الم اآلنالس« ذكرت منظمة -فلسطين المحتلة  
 لجيش االحتالل في الضفة الغربية وشرقي القدس، ستروج ةعبالتا» اإلدارة المدنية«التابعة لما تسمى 

 . وحدة استيطانية جديدة هناك٢٤٣٠لبناء 

ها اإللكتروني، عن اإلسرائيلية، في سياق نبأ أوردته على موقع» جيروزاليم بوست«ونقلت صحيفة  
 بؤر استيطانية تم إخالء بعضها، دون أن توضح ٤، القول إنه سيتم إعادة بناء »السالم اآلن«منظمة 

 .تفاصيل عن ذلك

وافق قبل أيام بشكل مبدئي » الكابنيت«وأشار الموقع إلى أن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر  
التي تخضع للسيادة اإلسرائيلية، على أن » ج« منطقة  وحدة سكنية للفلسطينيين في٧٠٠على بناء نحو 

 . آالف وحدة استيطانية في المستوطنات٦يتم مقابل ذلك بناء 

واندلعت مواجهات عنيفة صباح أمس السبت، بين الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي، شمال شرق  
قوات االحتالل في حي عبيد ّوأفادت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت مع . مدينة القدس المحتلة

 .بقرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة

وقال رئيس لجنة الدفاع عن اراضي ومباني وادي الحمص حمادة حمادة إن اجراءات اعادة بناء  
المباني التي دمرها االحتالل في الحي متواصلة اضافة الى اجراءات اخرى لمنع االحتالل من التعرض 

 في تصريحات الذاعة صوت فلسطين الى االستمرار في الحمالت التضامنية مع الحي ودعا حمادة. للحي
 .النهاء الوضع القائم الذي فرضه االحتالل والتراجع عن االوامر العسكرية التي اصدرها بهدف إخالء الحي

وقالت . وتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عشرات االمتار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة 
در فلسطينية، ان قوات االحتالل المعززة بالجرافات واالليات العسكرية توغلت عشرات االمتار شرق مصا

  >>...مخيم البريج وقامت بأعمال تمشيط بالمنطقة

  ١ص/٤/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  



 
١٣

  "الخان األحمر"ليمين المتطرف يطالب بهدم ا

 

 الحتمال إقدام سلطات االحتالل يستعد نشطاء فلسطينيون ونشطاء سالم إسرائيليون وأجانب
 أيلول المقبل، وذلك ١٧اإلسرائيلي على هدم قرية الخان األحمر قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 

في أعقاب دعوات اليمين المتطرف إلى هدم هذه القرية فورا، والزعم أن إسرائيل ال ترصد موارد كافية من 
، وأن على وزير األمن ورئيس «C فلسطينية على مناطقسيطرة السلطة ال»أجل وقف ما وصفوه بـ

» ألمونيتور«، حسبما أفاد المحلل اإلسرائيلي في موقع »أن يأخذ ذلك كمشروع قومي«الحكومة المقبل أن 
االستيطانية نشرت إعالنات كبيرة في الصحف، األسبوع » ريغافيم«وكانت حركة .اإللكتروني، عكيفا إلدار
 مبنى جديدا ٢٨٦٥١، وقالت إن الفلسطينيين بنوا »ولة إرهاب خلف المنعطفد«الماضي، تحت عنوان 

» تحت أنف الحكومة«، التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، بموجب اتفاقيات أوسلو، وذلك C في المنطقة
ولفت إلدار إلى أنه في إطار الصراع على أصوات ناخبي اليمين، استلت أحزاب اليمين التي  .اإلسرائيلية

وبعد أن أرجأت السلطات هدم . نافس حزب الليكود الحاكم بطاقة الخان األحمر، وتطالب بهدمها فورات
هذا امتحان لجهوزية حكومة إسرائيل للعمل ضد خطط السلطة الفلسطينية «أن » ريغافيم«القرية، اعتبرت 

نسان الحتمال هدم ويستعد نشطاء حقوق اإل .في الضفة الغربية» الرامية للسيطرة على مناطق مفتوحة
القرية قبل االنتخابات، خاصة وأن هؤالء النشطاء، وكذلك منظمات حقوقية دولية، كانوا عاجزين عن منع 
هدم مبان في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر في القدس المحتلة، بحجة قربها من جدار الفصل 

 فلسطينية كاملة، وحصلت على ، الخاضعة لسيطرةA العنصري، ورغم أن قسما منها يقع في المنطقة
وقد وافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على ادعاء سلطات االحتالل . تصاريح بناء من السلطة الفلسطينية

الحقوقية اإلسرائيلية، أن قرار المحكمة العليا هو ختم قانوني لهدم » بتسيلم«ورأت منظمة .وأقرت الهدم
ورجح إلدار . دس المحتلة، القريبة من جدار الفصل العنصريالكثير من البيوت في مناطق أخرى في الق

  .أن أحزاب اليمين ستستغل قرار الحكم من هدم مزيد من بيوت الفلسطينيين في القدس

اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان، فإنه أقيمت » سالم اآلن«ووفقا لتقرير نشرته حركة 
 مزرعة تستولي على ٢١، بينها ٢٠١٢ة الغربية، منذ العام  بؤرة استيطانية عشوائية في قلب الضف٣٢

 بؤرة استيطانية عشوائية وتحولت إلى ١٥كذلك تمت شرعنة . مساحات واسعة لرعي المواشي والزراعة
 بؤرة استيطانية كهذه تعمل سلطات االحتالل في ٣٥وهناك . مستوطنات أو أحياء في مستوطنات قائمة

أن معظم هذه البؤر االستيطانية العشوائية أقيمت في » سالم اآلن«ضافت وأ.هذه األثناء على شرعنتها
أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة، وأن اثنتين أقيمتا بعد االنتخابات الماضية للكنيست، 

  «٤٨عرب . نيسان الماضي٩التي جرت في 

  ١٠ص/٢/٨/٢٠١٩الدستور 
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 تحذير أممي بشأن سياسة الهدم

  كامل إبراهيم-قدس المحتلة ال

 األمم المتحدة من سياسة االحتالل االسرائيلي المتمثلة بهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين تحذر 
واقتالعهم من منازلهم، معتبر ذلك من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، ومؤكدة ان 

 .ن الدولي والقانون الدولي اإلنسانيالفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل محميين بموجب القانو

 على نسخة منه سلطات االحتالل اإلسرائيلي الرأيودعت االمم المتحدة في تقريرها الذي حصلت  
الى االلتزام بالقوانين واألعراف الدولية والقانون الدولي والوقوف عن تعهداتها فيما يتعلق بالتعامل مع 

 .األراضي الفلسطيني المحتلة

في ) أوتشا(ب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة وقال مكت 
 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة ٤٤القدس الشرقية المحتلة، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 

 شقة سكنية في منطقة وادي ٧٠الغربية المحتلة، خالل األسبوعين الماضيين كما هدمت اكثر من 
حمص بصور باهر داخل جدار الفصل في األراضي الفلسطينية المصنفة ج، من أراضي مدينة القدس ال

 .المحتلة

 تموز الماضي، ٢٩- ١٦، الذي يغطي الفترة ما بين »حماية المدنيين«وأوضح المكتب في تقرير  
 . آخرين٦٠٠٠ً فلسطينيا، وتضرر أكثر من ٣٨أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 

ً مبنى ٣٢ُ مبنى من هذه المباني هدمت بحجة عدم وجود رخص البناء، وكان ٣٤ف أن وأضا 
ُواثنان في شرقي القدس، مشيرة إلى أنه كان من جملة المباني التي هدمت في ) ج(منها يقع في المنطقة 

ْ مبنى ممول من قبل مانحين، بينها أربعة خزانات مياه تضرر على إثرها تجمعي١٤) ج(المنطقة  ّ ّ ّ  أم الخير ً
ّوخشم الدرج جنوبي الخليل، وهذان التجمعان كغيرهما من التجمعات األخرى التي تقع في جنوب الخليل 

ّيعانيان أصال من نقص حاد في إمدادات المياه ً. 

 شخص من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس بعد أن ٤,٠٠٠ّولفت إلى تضرر ما يزيد عن  
ّمن أربعة طرق تؤدي إلى أراض زراعية تم التبرع بشقها، وأعاد السكان ّجرفت سلطات االحتالل مقاطع  ّ
 .فتح هذه الطرق في اليوم التالي

 تمور، وكانت تسعة ما عدا واحدة ٢٢ُوبحسب التقرير، فإن المباني العشرة األخرى هدمت في يوم  
) أ(نصري في المناطق من هذه المباني، ثالثة منها مأهولة، تقع على جانب القدس من جدار الفصل الع

ّمن حي صور باهر، حيث أدى هدمها إلى تهجير أربع ُأسر، تضم ) ج(و) ب(و  ١٤ً فردا، من بينهم ٢٤ّ
 .ًطفال

السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية ال «وأعلنت األمم المتحدة أن  
 .«نساني عليهاُتتماشى مع االلتزامات التي يمليها القانون الدولي اإل
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 من الشهر ٢٦في يوم ) ً عاما٢٣(إلى استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر » أوتشا«وأشار تقرير  
األسبوعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، » مسيرة العودة الكبرى«الماضي، برصاص االحتالل خالل 

ِ آخرين بجروح، نقل ٤٧٣َفيما ُأصيب   ١٢ّه فيما ال يقل عن وقالت ان. منهم إلى المستشفيات١٨٨ُ
مناسبة في سياق فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات االحتالل النيران التحذيرية في المناطق 

 .المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، واحتجزت صيادين وصادرت قاربهما

ّواعتقلت قوات االحتالل فلسطينيا بينما كان يحاول التسلل من خالل السياج إلى   األراضي المحتلة ً
ّ، فيما نفذت عمليتي توغل وتجريف لألراضي بالقرب من السياج١٩٤٨عام ْ ّ. 

 من الشهر الماضي، أعادت سلطات ٢٣ و١٧ْوأفاد التقرير األممي أنه ما بين بين يومي  
 قارب صيد كانت صادرتها في سياق فرض القيود على الوصول، وبذلك، يرتفع العدد الكلي ٣٥االحتالل 

ً قاربا، وفقا لنقابة الصيادين الفلسطينيين٦٦ إلى ٢٠١٩رب الصيد التي ُأعيدت منذ مطلع العام لقوا ً. 

 عملية مداهمة وبحث واعتقال في ١٤٦وأكدت االمم المتحدة ان قوات االحتالل نفذت ما مجموعه  
 في حي  عملية في القدس المحتلة، أغلبها٣٠ عملية في الخليل و٣٦قرى الضفة وبلداتها، بينها 

ّالعيسوية، وتم اعتقال ما ال يقل عن   . فلسطيني خالل هذه العمليات٢٠٠ّ

ً طفال، بجروح في ٢٢ً فلسطينيا، بينهم ٧٥وأوضح التقرير أن تلك القوات أصابت ما مجموعه  
ّمختلف أنحاء الضفة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وباألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والذخيرة 

 .ًلحية ونتيجة لالعتداء بالضربا

 من الشهر الماضي ١٦في يوم ) ً عاما٣١(وأشار إلى استشهاد معتقل فلسطيني يبلغ من العمر  
 .داخل سجن إسرائيلي، بسبب اإلهمال الطبي

 من ١٦ووثق تقرير االمم المتحدة جرائم واعتداءات المستوطنين من ضمنها ما وقع في يوم  
الشهر الماضي، اعتدى مستوطن إسرائيلي بالضرب على طفل عمره ستة أعوام وأصابه بجروح في حي 

ن وفي أربع حوادث أخرى، أفاد المزارعون والسكان الفلسطينيون بأ. بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس
 شجرة زيتون تعود ملكيتها لسكان ياسوف ووادي قانا في سلفيت، وسوسيا ١٥٠مستوطنين أتلفوا 
 .والشيوخ في الخليل

  ١٨ ص٤/٨/٢٠١٩الرأي 
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  آراء عربية

  تحت االحتالل الخطوة التالية لتجميد االتفاقات إعالن فلسطين دولة

 

 علي ابو حبلة

إن اتفاق إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة االنتقالية الذاتية محدد بسقف زمني وقد انتهى 
ن السقف الزمني منذ عشرين عاما وهذا بحد ذاته مبرر وسند قوي بيد الفلسطينيين لتجميد اتفاق إعال

إن هدف «  هذا وقد تتضمن البند األول من اتفاق إعالن المبادئ  المبادئ استنادا التفاقية فينا
ٕالمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السالم الشرق أوسطية هو والى جانب أمور أخرى، 

 الضفة الغربية وقطاع للفلسطينيين في«المجلس المنتخب المجلس . تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية
غزة لمرحلة انتقالية ال تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس 

ومن المفهوم أن الترتيبات االنتقالية هي جزء ال يتجزأ من العملية السلمية الشاملة . ٣٣٨ و ٢٤٢األمن 
وقد انتهت . ٣٣٨ و ٢٤٢راري مجلس األمن وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق ق

مدة الخمس سنوات ولم يتحقق للفلسطينيين هدفهم وما يسعون لتحقيقه وان الذي اخل باالتفاق ومالحقه 
 وقطاع غزه من طرف واحد ليدمر رؤيا الدولتين  واخذ يرسم خريطة أحادية الجانب للضفة الغربية والقدس

 . ٣٣٨ و ٢٤٢ية ولقراري مجلس األمن ويتنكر لكافة قرارات الشرعية الدول

ال يمكن القبول أو التسليم بسلطة بال سلطة أو االستسالم لسلطة فرض األمر الواقع وتنكر إسرائيل  
بصفتها سلطة احتالل لقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن بحد ذاته إخالل وخرق فاضح لالتفاقات 

   .يالمعقودة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيل

قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل باالتفاقات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي، 
وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عمال بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني ، له ما يبرره والرد الطبيعي 

 زاد الموقف تعقيدا  ومما على الممارسات العدوانية االسرائيليه وهدم المنازل والتوسع االستيطاني
 والمستوطنات المقامة في أراض فلسطينية  تصريحات غرينبالت باعتبار الضفة الغربية أراضي إسرائيلية

 توصيف أو إطالق  محتلة شرعية ومقامة على أراض يدعي أنها إسرائيلية ورفض في تصريحات أدلى بها
 أن حقيقة  صريحاته المقولة االسرائيليه في في ت  ،وتبنى  أحياء ومدن  معتبرا أنها مستوطنات عليها ،

الصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين هو تنازع على أراضي وليس صراع حقوق وهذا يخل بعملية السالم 
   ويدمرها

إن تنفيذ القرار المتعلق بتجميد االتفاقات مع إسرائيل تتطلب الخروج من اتفاق أوسلو والتحلل من 
ومة االحتالل ، وهذه االتفاقات ال يمكن تجزئتها ألنها جميعها مالحق ملحقه باتفاق كافة االلتزامات مع حك

 حول ترتيبات الحكومة االنتقالية الذاتية محدد بسقف زمني وقد انتهى السقف الزمني ،  إعالن المبادئ
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ل وتحميل وهذا يتطلب العودة بالوضع إلى ما قبل اتفاق اسلوا وتحميل االحتالل لمسؤوليته كسلطة احتال
  .األمم المتحدة مسؤولية تامين الحماية للشعب الفلسطيني كإقليم محتل يخضع لسلطة االحتالل الغاشمة

 حيث ١٨١ ككيان مستقل من القرار الصادر عن األمم المتحدة  تستمد دولة فلسطين مشروعيتها
 ١٣ دوله واعتراض ٣٣ بموافقة ١٩٤٧-١١صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية لألمم المتحدة في 

 أوصى بإنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم ١٨١دولة وامتناع الباقي ، وكان هذا القرار 
 يو امريكيه ويؤكد ان حقيقة وجوهرأراضي فلسطين إلى ثالث كيانات جديدة وهذا يبدد االدعاءات الصه

تبار دولة فلسطين دولة تحت ان اع  الصراع سياسي وصراع على حقوق وليس تنازع على أراضي
االحتالل من شانه أن يضع حكومة االحتالل في مأزق ويحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه ألدوله 
الفلسطينية تحت االحتالل بعد اكتساب فلسطين للشرعية الدولية واالعتراف بحدود دولة فلسطين بحسب ما 

 على دولة االحتالل التزامات قانونية تجاه سكان اإلقليم عرفتها الجمعية العامة لألمم المتحدة مما يترتب
من قواعد الئحة ) ٥٦،٤٢(المحتل، والتي نظمتها بشكل أساسـي ثالثـة مواثيق دولية تتمثل في المواد

 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ١٩٠٧الهاي والمرفقة كملحق التفاقية الهاي الرابعـة لعـام 
 الخاصة بحماية ١٩٤٩دات وقوانين الحـرب البريـة، واتفاقيـة جنيف الرابعة لعام والخاصة باحترام عا

. ١٩٧٧األشخاص المدنيين في أوقات الحرب، والبرتوكول اإلضـافي األول التفاقيات جنيف األربعة 
اماتها وتفرض هذه االتفاقيات التزامات قانونية وعرفية على دولة االحتالل، لـذا يتوجب عليها الوفاء بالتز

  .من خالل توفير الحماية للمواطنين في األراضي المحتلة

إن اعتبار دولة فلسطين دولة تحت االحتالل تجعل من سلطات االحتالل تحمل مسؤوليتها وفق 
قرارات األمم المتحدة واالتفاقات الدولية ألنه ال يمكن القبول والتعاطي مع اتفاق أوسلو والقبول بسلطة 

ت حكم سلطة االحتالل اإلسرائيلي والى األبد في حين أن إسرائيل تخرق كل االتفاقات حكم ذاتي محدود تح
ومبادئ القانون الدولي وهي تمارس سلطتها كسلطة احتالل ال بل تحاول ضم أجزاء من أراضي دولة 

لة فلسطين بغير حق وبخالف ما نصت عليه القوانين الدولية التي تحكم اإلقليم المحتل ، إن إسرائيل دو
 وان فلسطين لها شرعيه قانونيه بموجب قرار التقسيم ٣٣٨ و٢٤٢احتالل بموجب قراري مجلس االمن 

 وال يمكن القبول بإجراءات وممارسات إسرائيل التي تحاول اعتبار األراضي الفلسطينية المحتلة ١٨١
 باعتبار دولة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دولة محتلة من هنا فان قرار الرئيس محمود عباس

 كافة االتفاقات مع إسرائيل ، أن يقلب كل المعادالت ويحمل  فلسطين دولة تحت االحتالل ، بعد قرار تجميد
تبعات المسؤولية لإلقليم المحتل لدولة االحتالل ودون االنتقاص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني 

 الوحيد للشعب الفلسطيني ،وفي هذا  ممثل الشرعيأو التمثيل الفلسطيني باعتبار منظمة التحرير هي ال
السياق يتضح أن إنكار اإلدارة المحتلة أو المهيمنة على الشعب حقه في تقرير مصيره، ال يسوغ أن تنكر 
ٕأيضا حقه في اللجوء إلى المقاومة المشروعة ،واذا تعرض الشعب إلنكار حقه من قبل الشعوب المحتلة 
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عدوانا عليه، وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وهذا بالتالي يفرض على األمم والمهيمنة عليه يعتبر ذلك 
ٕالمتحدة ومجلس األمم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإنهاء هذا العدوان، واذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك 

لمقاومة وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، وهذا يبرر للشعب صاحب العالقة اللجوء إلى القوة وا
   المشروعة وممارسة لحقه الطبيعي في مقاومة االحتالل

إن اعتبار فلسطين دولة تحت االحتالل أمر يتوافق مع نشوء وتطور القانون الدولي المعاصر  
 تقرير المصير تأييدا أوسع في  على الساحة الدولية، والقوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان ،و يأخذ حق

لمطالبة بحق تقرير المصير، ولم تؤكد قرارات الجمعية العامة على حق تقرير شرعية استخدام القوة ل
» ٣٣١٤«المصير وحسب إنما أكدت على الحق في النضال من اجل بلوغ هذا الهدف، كما جاء في القرار 

م، بشأن النزاعات المسلحة، وتناولت االتفاقية ١٩٧٧ م وملحقين المضافين إليها عام ١٩٤٩الصادر في 
ى ضمن قائمة النزاعات المسلحة التي يقاتل فيه الشعب ضد السيطرة االستعمارية واالحتالل باالتفاقية األول

األولى ضمن لها وضعا مساويا ألي طرف من أطراف النزاع الدولي المسلح، فلم يميز القرار بين اإلرهاب 
  . فهوم اإلرهاب على العموموحركات التحرر ومقاومة االحتالل، ولم يحدد مفهوم اإلرهاب الدولي، وال م

  ٨ص/٣/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

 هدف االحتالل تفريغ األرض

 كمال زكارنة

في االراضي الفلسطينية المحتلة ،التي » ج « المشاريع االستيطانية الضخمة التي تجتاح المناطق  
تشكل اكثر من ستين بالمئة من مساحة الضفة الغربية ،ومنع البناء الفلسطيني فيها منذ سنوات ،بالتزامن 
مع اعمال الهدم الجماعي في ضواحي القدس المحتلة ،ومناطق فلسطينية اخرى ،والمضايقات االمنية التي 

شكل مكثف،تشكل في مجموعها الى جانب العديد من االجراءات اخذت تطال االطفال الفلسطينيين ب
والممارسات والسياسات االحتاللية االخرى ،تكثيفا لالعمال التنفيذية على االرض الستكمال المشروع 
الصهيوني التهويدي في فلسطين التاريخية ،الذي يتناقض تماما وكليا،مع اية توجهات للوصول الى 

،ويضع االحتالل الصهيوني نفسه امام خيارات هو يرفضها وال يريدها اصال ، تحقيق سالم في المنطقة 
فهذا المشروع الذي يلغي مبدأ حل الدولتين ،يطرح بشكل تلقائي حل الدولة الواحدة ،االمر الذي يعني 
 نهاية ووأد فكرة الدولة اليهودية احادية القومية في فلسطين ،وهذا يتنافى مع الهدف الصهيوني المعلن
منذ عقود عديدة،كما انه يعني بشكل او بآخر بداية نهاية الحلم الصهيوني في فلسطين ،االمر الذي يجعل 
الكيان الصهيوني يقاوم بشدة وبقوة لمنع فكرة الدولة الواحدة ،الن الكفة مستقبال سوف تميل لصالح 

لى الخارج ،والعودة الشعب الفلسطيني ،وسوف تفتح ابواب الهجرة اليهودية العكسية من فلسطين ا
للفلسطينيين والعرب الى فلسطين التاريخية ،وهذا سوف يخلخل الميزان الديمغرافي لصالح الجانب العربي 
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الفلسطيني ،اذن ،في ضوء رفض االحتالل لمبدأ حل الدولتين ،وحل الدولة الواحدة ،يبقى خيار الترانسفير 
حيل ستة ماليين ونصف المليون فلسطيني الى الجماعي للشعب الفلسطيني ،والحديث هنا يستهدف تر

خارج فلسطين ،فهل هذا ممكن ومتاح للعدو االسرائيلي ،امام المعطيات الحالية الواقعية على االرض ،هذا 
الخيار اكثر استحالة واكثر صعوبة من الخيارين االولين التي يرفضهما االحتالل ، الكثر من سبب ،االول 

فضل الموت على الرحيل ،ولن يقبل بأي مكان بديال لفلسطين ،والثاني لن ان الشعب الفلسطيني سوف ي
يجد االحتالل ارضا او دولة عربية ترضى وتوافق على ترحيل الشعب الفلسطيني واستقباله على اراضيها 
 .،الن االخطاء التاريخية ال يمكن ان تتكرر ،ولن يجد االحتالل من يتنازل عن شبر واحد في فلسطين

كل هذه المعطيات ،بدأ االحتالل يتخبط وهو ال شك مرتبك ،ألنه ينفذ مشاريعه االستيطانية في ضوء 
االحاللية ،في ظل عدم وجود اي افق يضمن نجاح مشروعه التوسعي التهويدي ،وال يفكر ابدا بمصير 

القنابل الستة ماليين ونصف المليون فلسطيني في فلسطين ،الذين يمكن ان يتحولوا بسهولة الى ماليين 
المتفجرة واالحزمة الناسفة ،وهذه الفوضى التي يعمل االحتالل تحت جنحها مع غياب اية حسابات للنتائج 
المترتبة عليها مستقبال،تضع المنطقة برمتها على فوهة بركان ،خاصة ان كل ما يعني االحتالل هو تفريغ 

  . عيةاالراضي الفلسطينية من اصحابها الشرعيين لتحقيق احالمه التوس

» ج« ببناء عدة مئات من المنازل في مناطق  اعالن نتنياهو االستعداد للسماح للفلسطينيين  
ُ،يحمل عدة رسائل ،اوالها ،ان هذه االراضي تحت السيادة االسرائيلية الكاملة وتخضع للقوانين االسرائيلية 

تى يسمح للفلسطينيين بالبناء وال مجال للتباحث بشأنها ،وهي مناطق استيطانية واالحتالل وحده يقرر م
  .وكم عدد المنازل المسوح لهم بناؤها فيها ،وانها على جدول الضم في اي وقت

الحقيقة الوحيدة الباقية والدائمة ما دامت الحياة ،هي ان فلسطين اراض عربية اسالمية محتلة   
على خارطة العالم كما هي ،وان االحتالل ومستوطناته ومستوطنيه زائلون حتما ،وستبقى فلسطين وشعبها 

 .مهما حاول االحتالل تغيير الواقع

  ١٥ ص٤/٨/٢٠١٩الدستور 
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 !حتى ال ننسى

 أحمد يعقوب المجدوبة. د

 .ُأالعيب إسرائيل كثيرة، وهي بارعة في إلهائنا بقضايا جانبية، حتى تبعد األنظار عن األساسيات 

واجبنا هو التمسك باألسس والتذكير بها والضغط على إسرائيل بكل السبل المتاحة إلعادة الحق  
ّألهله كامال غير منقوص، وأن نفوت عليها سعيه ُ ا الدؤوب إلثارة إشكاالت في آفاق أرحب، محاولة إخراج ً

 .الصراع بيننا وبينها عن إطاره المحدد والواضح

ّأما األساسيات فتتمثل في أن إسرائيل استعمرت مساحات في فلسطين بداية ثم احتلتها كلها عنوة  
ّبالبلطجة واإلرهاب وقوة السالح والتحالف مع الدول المستعمرة، وهجرت أهله ٍكما احتلت أراضي عربية . اِ

منها الجوالن بأكمله وأجزاء من جنوب لبنان، إضافة إلى سيناء التي أعادتها لمصر وبعض األراضي 
 .األردنية

وبعد احتاللها غير المشروع أخذت بالتوسع في بناء المستعمرات غير القانونية، وتهويد العديد من  
ويع السكان الفلسطينيين والعرب، وسجن األطفال والنساء والرجال المعالم بالطرق الملتوية والإلنسانية، وتر

 .بغير وجه حق، وتعذيبهم بأساليب شيطانية

وعبر السنوات صدر العديد من قرارات األمم المتحدة التي تدين االحتالل اإلسرائيلي لألراضي  
لفلسطينيين حق العودة العربية والفلسطيبية وترفضه، وتدعو إسرائيل صراحة لالنسحاب منها، وأعطت ا

 .لكن إسرائيل ضربت بتلك القرارات عرض الحائط .والتعويض وتقرير المصير

يضاف إلى ذلك أن إسرائيل توصلت مع الفلسطينيين وعدد من األطراف العربية إلى اتفاقيات  
ض الحائط ّتهدف إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وحل الصراع، لكنها سرعان ما تنكرت لها وضربت بها عر

  .ًأيضا

ّهذه هي األسس، وهذا هو ما يجب أن نسلط الضوء عليه   إنهاء االحتالل اإلسرائيلي غير : ُ
  .ٕالمشروع واعادة األراضي ألصحابها الفلسطينيين والعرب، دون تلكؤ ودون مهاترات واالعيب

صهيوني، نقطة مهمة، من ضمن نقاط عدة، ال بد من التذكير بها هنا، وهي أن إسرائيل كيان   
  .وهنالك فرق كبير على هذا البعد. وليست دولة لليهود

هي حركة غربية استيطانية استعمارية، مثلها مثل الحركات الصليبية األوروبية التي سبقتها،   
  .ُتستغل الدين لتبرر وجودها وتشرعنه

ّنعدها نحن ُوهي إذا كنت تصر على يهودية الدولة، فليست ألنها تؤمن بالديانة اليهودية التي    ُ
ديانة سماوية سامية، بل من أجل إيجاد مبررات لوجودها المفترض والمزعوم والمفروض على هذا الجزء 

  .من العالم بالترهيب وبقوة السالح
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ًولو اختارت الحركة الصهيونية أوغندا أو أجزاء من أمريكا الجنوبية لتكون دولة إلسرائيل، بدال من   
تاريخ، التخذت الحركة الصهيونة ديانة أو أيديولجية أخرى تتكئ عليها لتبرير ُفلسطين، كما تعلمنا كتب ال

  .كيانها

وليس أدل على ذلك من أن العديد من اليهود المتدينين يرفضون فكرة قيام إسرائيل كدولة في   
  .فلسطين وال يعترفون بوجودها

دامى في أي مكان في هذا ومن هنا نقول، ومن هذا المنظور لوحده، إن وجود أي أثر لليهود الق  
  .ًالجزء من العالم وغيره، ال يعد مبررا لوجود إسرائيل، ألن إسرائيل كيان صهيوني وليست دولة لليهود

ومع ذلك فرغم ما تبذل إسرائيل من جهود خارقة للبحث عن آثار تخدم خطابها المصطنع، فإن   
  .دعونا ال ننسى األسس. ُمعظم جهودها باءت وتبوء بالفشل، كما ينبؤنا علماء اآلثار

  ٢٠ ص٤/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

 ّوبنضالك تأكيد أن فلسطين حرة.. المقدسي محمد لسنوات عمرك الثالث مجد 

 

كم منحوك سنوات على عمرك إضافية، عشرات بل مئات السنوات مقارنة  - نيفين عبد الهادي
هم منحوك مزيدا من السنين لجعلك بعمر اإلنسان الطبيعي، فأنت لست مثلنا بالمطلق نعي ذلك جيدا، لكن

عمالقا رغم طفولتك التي احاطت بمالمحك وقوات االحتالل اإلسرائيلي تقتادك للتحقيق، وأنت تحمل كيسا 
ّبيدك لتذكرهم بأنك ابن ثالث سنوات فقط، كيسا يحتوي مأكوالت أطفال علهم بذلك يدركون أنهم أقزام زمنك 

  !!!!وعمرك

 حتى اللحظة الطفل المقدسي محمد ربيع عليان من بلد العيسوية وسط أكاد أجزم أن أحدا لم ينس
ّالقدس ابن ثالثة األعوام وهو متجه للتحقيق معه، بعدما سلمت السلطات االحتالل اإلسرائيلية، ذويه طلبا 
للتحقيق معه، بزعم إلقاء حجارة باتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية خالل اقتحامها البلدة، وكأن من حقهم 

  .القتحام ومن حقهم ارعاب األطفالا

محمد عليان، الحقته قوات االحتالل اإلسرائيلي عندما اقتحمت البلدة القديمة والحقته، وعندما 
 إلى مركز الشرطة، للتحقيق  تواجدت عائلته في المكان، سلمتها قوات االحتالل طلب استدعاء إلحضاره،

قيقة تجسد ظلما عاشه ويعيشه الفلسطينيون يوميا، من معه، هو ليس فيلما سينمائيا أو رواية، إنما ح
ّاحتالل سرق رغيفهم وال يزال يصر على القاء لقمة لهم من هذا الرغيف، رغم كل قناعتهم بأن 

  .الفلسطينيين لن يرضوا بهذا الظلم، مجسدين ذلك بنضالهم اليومي شبابا ونساء واطفاال وكهوال

الل شعور الطفولة، والعيش به كباقي أطفال العالم، لكنه استعجلوا لمحمد غده، فلم يمنحه االحت
ّكما باقي أطفال فلسطين لم يخف، وسار مستندا إلى أفراد أسرته، ألنه يدرك أنهم ضعفاء وقوتهم بما 
ّيملكون من سالح، يقفون خلفه مواجهين فكرا وقلبا وروحا ال ولن تهنأ إال بتحرير فلسطين كل فلسطين، 
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ّيزيد الفلسطينيين سوى قوة وصالبة، منتزعين الحياة مناضلين عن أمة، إلى حين وما يقومون به لن 
  .الحرية التي تليق بهم

ولم يكن محمد األول وال األخير من أطفال فلسطين، الذي يخيف اسرائيل ويرعبها، فقد أصدرت 
ًمحاكم إسرائيلية، خالل السنوات الثالث الماضية، أحكاما بحق نحو عشرين طفال، غا لبيتهم من القدس، ً

ُومن بين هؤالء الطفل أحمد مناصرة، الذي حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة تسع سنوات ونصف السنة، 
  .وفق هيئة األسرى الفلسطينية

وبطبيعة الحال أمام هذه الحاالت اإلجرامية، تغلق األعين الدولية عن حقوق الطفل، واإلنسان، 
 لقضايا هشة ال تستحق حتى االلتفات لها، تاركين وأبسط حقوق الحياة، لتتراكض خلف قشور

للفلسطينيين بأطفالهم وذويهم مواجهة آلة الحرب اإلسرائيلية وفكر االحتالل الظالم، لنتابع يوميا حاالت 
  !!!اعتقال واستشهاد وتحقيق ألطفال تخجل لغتنا بوصفهم أطفاال

 نقسم لك أنك عمالق هذا الزمن، محمد عليان، لسنوات عمرك الثالث، نحني رؤوسنا، وأعناقنا،
ّفأنت من منحت لصمت أمة صوتا، جليا بعيدا عن القول، والتنظير، مقتحما بثباتك وقوتك عالما نخشاه  ّ ّ
ّجميعا، علمتنا دروسا من عينيك نقلتنا لمثالية حقا لم تعد موجودة في هذا الكون، ففي نظراتك يا بني  ّ

حو الحرية ولن يحيدكم عن ذلك كل ما يحاك من مؤامرات ضدكم بالغة لغات العالم، تقول إنكم ماضون ن
  .ّترعاها كبرى دول العالم، وال ترون في غدكم سوى فلسطين حرة

لم تدرك اسرائيل يوما أن الظلم تلو الظلم والقهر تلو القهر يبلغ اإلنسان لسن الحكمة واإلصرار 
ّعلى نيل الحق، وتصبح األشياء التي يشكل فقدانها خسارة  قليلة جدا، واألهم هو االنصاف وازاحة الظلم ّ

والقهر، وهذا ما ينتظر االحتالل، من محمد عليان، وأبناء جيله، ومن أطفال نشأوا على صوت الرصاص، 
وفرغت مقاعد أصدقائهم الشهداء في مئات صفوف المدارس، وقضوا حصصا مدرسية في ساحات وشوارع 

ّكوا أمهاتهم وآباءهم الشهداء، أي جيل ستواجه إسرائيل؟ وهل قراهم ومدنهم؛ ألن االحتالل هدمها، وب
  !!!!راعت خطط ومؤامرات العدو فكرا نشأ على نقطة مضيئة واحدة في ذهنه، هي فلسطين؟

محمد مهما أبطأ التاريخ، سيصلك ويحكي بفخر عنك وعن أطفال فلسطين، فأنت وهم، نور 
حق الحياة، فأنتم من تصنعون اليوم والغد بأجسادكم يضيء عتمتنا جميعا باألمل، وأن غدنا به ما يست

  .الصغيرة وأصابعكم الدامية
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  "األوقاف"قرار جريء لـ 

  

  محمد سويدان

 ، كانت لجان مقاومة التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي ١٩٩٤منذ توقيع اتفاقية وادي عربة في العام 
اطنون يحذرون من السياحة اإلسرائيلية للمملكة لعدم جدواها ومنظمات مجتمع مدني واحزاب ومو

اقتصاديا، وايضا لتركيزها على بعض المناطق التاريخية وقيام المجموعات السياحية اإلسرائيلية بممارسة 
  .شعائر دينية يهودية فيها، تحقيقا الدعاءات باطلة، بانها مناطق مقدسة لدى اليهود

، وقللت من شأنها، ولم تتخذ أي إجراءات للحد من خطورتها أو حتى لم تلتفت الحكومة للتحذيرات
لتحقيق جدوى اقتصادية من هذه السياحة، فبحسب العديد من االدالء السياحيين األردنيين، فان 
المجموعات السياحية اإلسرائيلية تحضر معها طعامها ومشروباتها من مياه وعصائر وغيرها وكل 

سرائيلي، فيما تقتصر سياحتها في األردن على زيارة المناطق التاريخية واألثرية مستلزماتها من الكيان اإل
  .األردنية والقيام بطقوس دينية يهودية فيها

لهذا قوبل قرار وزير األوقاف والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابو البصل بإغالق مقام 
ليم مفاتيحه لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم سيدنا هارون عليه السالم الكائن في إقليم البترا، وتس

السماح ألي زائر من دخول المقام اال بعد حصوله على موافقة الوزارة على خلفية قيام سياح إسرائيليين 
  .بشعائر دينية في المقام بالدهشة وأيضا باالعجاب والتقدير

والطقوس الدينية التي نظمتها فمثل هذا القرار يصدر ألول مرة، بالرغم من الكثير من االحتفاالت 
ولكن صدوره أثار ارتياحا شعبيا، وخصوصا . مجموعات سياحية إسرائيلية في مواقع تاريخية وأثرية أردنية

العتباره مقدمة لوضع حد لمثل هذه الممارسات السيئة وغير المقبولة والمرفوضة شعبيا، وحتى رسميا بعد 
  .قرار الوزير أبو البصل

 ترحيب شعبي واسع بتعهد وزارة االوقاف بالتحقيق بما حدث ومحاسبة من سمح وأيضا، كان هناك
  .لهذه المجموعة السياحية بالدخول إلى المقام

وتتمثل أهمية هذا االجراء الحكومي، باعتراف الحكومة وبشكل علني بوجود ممارسات للمجموعات 
  .السياحية اإلسرائيلية مرفوضة ال يمكن السكوت عليها

م من هذا كله، أن ترسخ الحكومة هذا النهج في التعامل مع السياحة اإلسرائيلية ولكن األه
لمواجهة الرفض الشعبي لتزييف التاريخ في فيلم ” ابرة تخدير”لألردن، بحيث ال يكون هذا االجراء كـ

  .والذي يدعي بوجود حق يهودي تاريخي في البترا” جابر الصخرة“

التطبيع شعبيا، تماشيا مع الخطوات األميركية لتصفية القضية في المرحلة الراهنة اشتدت مقاومة 
كما هو متعارف عليها ” صفقة القرن“أو ” خطة السالم األميركية”الفلسطينية من خالل فرض ما يسمى بـ

  .على نطاق واسع
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ولذلك، نتمنى أن ال يكون قرار الوزير مجرد تنفيس للضغط الشعبي على الحكومة لمقاومة التطبيع 
ونتمنى أن تتخذ الحكومة حاليا وفي المستقبل قرارات .  تزييف التاريخ لصالح الكيان اإلسرائيليورفض

حازمة على هذا الصعيد، وأن تتعامل بجدية وحزم مع الممارسات اإلسرائيلية التي تدعي أن هناك حقا 
  .لليهود في األردن، وكافة الممارسات التطبيعية من أي نوع كان

  ١٢ ص٣/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  !؟وتقدر مشاعر المسلمين".. الحرم القدسي"لـ" الحائط الغربي"متى ستكتفي إسرائيل بـ

  

  )١/٨/٢٠١٩إسرائيل اليوم  (نداف شرغاي: بقلم

طوفان التقارير والتحليالت حول طرد الصحافي والمـدون الـسعودي مـن الحـرم كـشف، ولـيس للمـرة 
ــى، عــن متالزمــة إســرائيلية ــر الحــديث فيهــااألول ــة، :  ال يكث ــدا للمــصالح، وللمكان ــا زائ ًنحــن نكــرس اهتمام ً

وبالمقابل، نكاد ال نهتم بما يعنيه الحـرم بالنـسبة . ولحقوق ومشاعر الالعبين المسلمين الكثيرين في الحرم
 .ًوأحيانا ال نحصي أنفسنا كواحد من الالعبين هناك. لنا؛ بمصالحنا وأهدافنا ومشاعرنا هناك

ــذ ســ ــا هــو مــصالح وســلوك من ــراء خططــا وســيناريوهات همه ــون سياســيون وخب ًنين يعــرض محلل
األطراف العربية واإلسالمية، التي تسعى إلى كسب موطئ قدم لها في الحرم، ولكن ال يكاد يكـون هنـاك أي 

فقــد خطــط مختلفــة أعــدتها معاهــد بحــث . اهتمــام أو خطــاب فــي المــصلحة اليهوديــة اإلســرائيلية فــي الحــرم
ًادر سياسية في البالد والخارج على نحو شبه دائم وحـصريا كانـت قـد فحـصت المكانـة التـي سـيحظى ومص

  .بها المسلمون في الحرم، أما إسرائيل واليهود فال يكادون يذكرون

ً سنة عن الوضع الراهن في الحرم، الذي تغير دراماتيكيا على مـدى ٥٢دولة إسرائيل مستعبدة منذ 
وهـي ال تعنـى إال بإطفـاء الحرائـق أو بـإدارة النـزاع فيمـا يخـص . لح الطرف اإلسالميالسنين، وال سيما لصا

  .المجال، ولكنها لم تضع قط سياسة بعيدة المدى بشأن المكان

) إذا كانـت كهـذه(فمتى بحثت الحكومة في مسألة ما يعنيه الحـرم لدولـة اليهـود، ومـا هـي أهـدافها 
 الـسيادة اإلسـرائيلية فـي الحـرم، االفتراضـية غيـر مـرة، هـي مثابـة هناك؟ متى سألنا أنفسنا إذا كانت طبيعـة

لليهــود ) المبكــى( ســنة، بالتقـسيم الــذي يتــرك الحـائط الغربــي ٥٠قـضاء وقــدر؟ أو هــل سـنكتفي، حتــى بعــد 
بحظر صالة اليهود في ) إذا ما وعندما(والحرم للمسلمين؟ وهل ستتمسك إسرائيل في إطار التسوية الدائمة 

ًطي غــور وزعــيم مبــام يعقــوب حــزان، مــثال، اعتقــدا بــأن األمــر لــيس مناســبامــو(الحــرم؟  ًلــم يــسأل أيــضا ). ً
ًهل سنكتفي ببضع عشرات آالف من الزوار اليهود في الحرم سنويا أم هناك مـصلحة لزيـادة العـدد : السؤال

  وتشبيهه على األقل بعدد الزوار الذين يصلون اليوم إلى مدينة داود المجاورة؟
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ًلة ثقيلــة الــوزن قــد تختلــف اإلجابــات عنهــا، ولكــن ال أحــد يعنــى بهــا اليــوم، انطالقــا مــن هــذه أســئ
ولكن هل تعد هذه الفرضية صـحيحة علـى اإلطـالق؟ فـي العـشرين . االفتراض بأن ما كان هو الذي سيكون

رجـال "سنة األخيرة اتسعت دوائر اليهود الذين يطلبون زيـارة الحـرم، ولـم يعـد الحـديث يـدور عـن حفنـة مـن 
فمئـــات . كمـــا أن الحظـــر الحاخـــامي الجـــارف فـــي موضـــوع زيـــارات اليهـــود إلـــى الحـــرم ذاب.  فقـــط"الهيكـــل

  .الحاخامين يسمحون اليوم لليهود بزيارة الحرم

، كمركـز التحـريض، والعنـف والـدم، "األقـصى فـي خطـر": إلى جانـب ذلـك، نـشأت فـورة الـدم الكاذبـة
. ليات واإلرهابيين الذين يعملون فـي أوسـاطنا فـي الـسنوات األخيـرةًوهي تعطي إلهاما لكثير من منفذي العم

إلى جانب النفي التام ألي صلة يهودية بالقدس وبالحرم كمكان مقدس، يمس المسلمون هناك ببقايا أثريـة 
  .كثيرة، ويسيطرون على مزيد من المناطق

 فـي الحـرم بالحفـاظ "ة النـزاعإدار"أما الحكومة، الشرطة والمخـابرات والموسـاد، فتعنـى منـذ سـنين بــ 
ًوفي هذا اإلطار فإنهم يعطون وزنا لمـصالح ومـشاعر . على أمننا وبمنع اإلرهاب اإلسالمي واليهودي هناك

الفلــسطينيون ضــد : كثيــر مــن الالعبــين المــسلمين فــي الحــرم، المتنــازعين فيمــا بيــنهم علــى الهيمنــة فيــه
الجناح الـشمالي .. األردنيون ضد األتراك..  مع الفلسطينييناألتراك.. األردنيون ضد السعوديين.. األردنيين

  .للحركة اإلسالمية ضد األوقاف، وبالعكس

 العـرب فـي الحـرم، "لالعبـين"أكوام من التحليالت والمقـاالت كتبـت عـن الـسلوك والمـصالح والـدوافع 
   هناك؟"توجيه الحركةب"ولكن ماذا عن الالعب اإلسرائيلي؟ أله مصلحة أو اتجاه ما، أم أنه يكتفي فقط 

يحتمل أن يكون النقاش في مـسألة مـا الـذي تريـده إسـرائيل مـن نفـسها بخـصوص الحـرم يجـب أن 
ولكـن، يجـب أن تـشارك الجهـات التـي لهـا صـلة . ً، فـي قيـادة األمـن القـومي مـثال"الغرف المغلقة"يدور في 

ر علمـاء اآلثـار وحتـى قـادة جهـاز باألمر في هذا النقاش، من الحاخامين، وحركـات الهيكـل والمفكـرين، عبـ
أما استمرار الهرب من االهتمـام بهـذه المـسائل فـال يبعـث االحتـرام لدولـة إسـرائيل . األمن والقيادة السياسية

  .في المكان األكثر قدسية لها

  ٢/٨/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

Presidency expresses resentment over Israeli allegations of tense  

Palestinian-Saudi relations 
  

RAMALLAH, Sunday, August 04, 2019 (WAFA) – The Palestinian Presidency expressed 

resentment last night over allegations by the Israeli daily Jerusalem Post, which claimed 

that tensions were recently witnessed in the Palestinian-Saudi relations. 

“These [allegations] are vicious rumors and are part of the attempts to disrupt the 

historical and deep relations between Palestine and Saudi Arabia, especially the special 

relationship between President Mahmoud Abbas and the Custodian of the Two Holy 

Mosques King Salman bin Abdul Aziz,” the Presidency said in a statement. 

The Presidency hailed Saudi Arabia's firm and unswerving support of the Palestinian 

people, especially the historic position of Saudi Arabia which backs the creation of an 

independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital, as well as the continued 

financial support the country has offered Palestine. 

WAFA August 04, 2019  

***  

President Abbas chairs meeting of committee  

on ending agreements with Israel 
  

RAMALLAH, Saturday, August 03, 2019 (WAFA) – Headed by President Mahmoud 

Abbas, the committee charged with stopping work on the agreements signed with Israel 

started today its first meeting in Ramallah in order to find out the mechanisms to do so. 

The committee is scheduled to provide its recommendations and proposals regarding the 

matter to the Palestinian leadership soon. 

On July 25, the President declared an end to working on all the signed agreements with 

Israel, following Israel's demolition of 10 Palestinian buildings in Sur Baher neighborhood 

in occupied East Jerusalem that displaced dozens of Palestinian civilians. 

He also gave orders then to form a committee to implement this decision as previously 

called for by the Palestine Liberation Organization's (PLO) Central Council. 

WAFA August 03, 2019   

*** 
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